
PETSAÚDE/RAS: contribuindo para a prevenção e diagnóstico precoce 

do câncer de boca no CSF Ville De France  

Autores: Amanda de Oliveira PONCE;Cilas Borges VIEIRANETO; Guilherme 

Miranda ANDRADE; Guilherme Tolentino SOUSA; Kelly Cristina Miranda 

ESTRELA; Lohainy Santos MENDONÇA; Vanessa MILANI; Newillames 

Gonçalves NERY; Rejane Faria RIBEIRO ROTTA; Nádia do Lago COSTA. 

Evento: XI CONPEEX  Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG 

(outubro/2014). Goiânia, GO. 

Resumo: O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PETSaúde) é 

um programa criado pelos Ministérios da Saúde e Educação destinadoa 

contribuir com o processo de iniciação ao trabalho, estágios e vivências, 

dirigidos, respectivamente, aos profissionais e estudantes da área da saúde, 

de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Este 

programa trabalha com a formação de grupos de aprendizagem tutorial em 

áreas estratégicas do SUS e tem contribuído com a construção de um modelo 

de atenção integral, humanizado e voltado à Promoção da Saúde (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2010). A Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com 

as Secretarias Municipais de Saúde de Goiânia (SMSGoiânia) e de São Luiz, 

apresenta uma trajetória de experiências exitosas na execução dos vários 

projetos PRO/PETSAÚDE. O primeiro edital aprovado foi em 2008 com o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/PET/Saúde e desde 

então, vem participando com propostas nos demais editais PETSaúde. Em 

2013, dando continuidade a essas experiências exitosas e buscando ampliar o 

propósito das intervenções, foi elaborado Projeto ―PET/Saúde Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) 2013/2015‖, voltado para o fortalecimento da Rede de 

Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas e a Rede de Urgência e 

Emergência. Este projeto envolve alguns subprojetos, desenvolvidos por 

grupos tutoriais, dentre os quais está o PETSaúde/RAS  Rede de Atenção às 

Pessoas com Doenças Crônicas com Ênfase no Câncer de Boca, destacado 

neste relato (PETSaúde/RAS – Câncer de Boca). 

 


